
 

Infostánek 
 

•  

• Letní tábor oddílu proběhne v termínu 30.6.-
20.7.2012 

 

• Společně s tímto Hlásínkem se vám do ruky 
dostávají velice důležité papíry, které se 
týkají letního tábora. Tyto podklady prosím 
předejde svým rodičům, kteří je za vás 
vyplní. Tyto papíry nám prosím podle 
přiložených pokynů začněte nosit na schůzky 
a to co možná nejdříve! Nejpozději však do 
schůzky 30.5.2012.  
 

• Na konci května nás čeká super výprava pod 
stany. Více informací se včas dozvíte, ale už 
teď si na termín 25-27.5.2012 rozhodně nic 
neplánujte a vyrazte společně s námi strávit 
hezký víkend do přírody!  
 

• Tato informace je důležitá především pro 
rodiče. Na 6.6.2012 od 19:00 je v naší 
klubovně  naplánovaná informační schůzka 
pro rodiče, kde se dozvíte všechny potřebné 
informace k táboru. O účast prosíme 
především rodiče nováčků.   
 

 

Družinové nástěnky 
 

V minulém měsíci bylo zadáno téma: 
„Auta“. 

 

Duben znamenal pro vaše nástěnky další 
výraznou změnu vzhledu a my byli velice zvědaví, 
jak se s novým tématem poperete. O to více nás 
potěšil výsledek, který jsme na poslední schůzce 
měli tu čest zhodnotit.  
 
Tučňáci nás tento měsíc překvapili svoji 
výzdobou natolik, že jsme po poradě dospěli 
k částce 12 Mustangů pro každého člena 
družiny. Jejich nástěnka byla opravdu velice 
hezká a navíc byla doplněna o ručně malovanou 
kresbu, která byla fakt super!  
 
I Mloci se ale velice snažili a jejich nástěnka 
vypadá také velice hezky. Tučňáci však měli 
tentokrát o nápad navíc (ruční kresba) a tak 
ohodnocení každého člena družiny Mloků bude 
10 Mustangů. I to je ale velký úspěch!   
 
Velice nás těší, že jste se o své nástěnky začali 
zodpovědně starat. Doufáme, že vám takováto 
nápaditost a chuť vydrží! Uzavírka dalšího kola 
této soutěže je poslední schůzka v květnu (30.5)  
 

 

 A tématem na květen je… 
 

Skauting 
 

(při příležitosti 
oslav 100 let  
skautingu) 

 
 

Květnová soutěž 
 
Jak bylo řečeno v úvodu, připravili jsme pro vás malou 
soutěž k tématice 100 let skautingu. A o co tedy jde? 
Stačí, když odpovíte na 3 níže uvedené otázky + je pro 
vás připravena jedna bonusová, za kterou bude 
odměněn každý úspěšný řešitel. Své odpovědi 
odevzdávejte do schůzky 30.5.2012. A nebojte se, kdyby 
měla být nějaká odpověď špatná. Odměny jsou rozhodně 
lákavé! Směle do toho! 
 
1.  Jak se jmenuje zakladatel českého skautingu? 
 
2.  Ve kterém roce byl založen náš oddíl?  
 
3.  Kolik let je našemu současnému vedoucímu oddílu, 

Zipovi? 
 
Bonus: 
Náš oddíl měl v minulosti nejen družinu Tučňáků a 
Mloků, ale ještě jednu navíc. Víte, jak se jmenovala?  
 

Těšíme se na vaše odpovědi! Část z nich můžete 
mimo jiné nalézt i na našem oddílovém webu.! 

Zápisky z Velikonoční 
výpravy 

 
Na konci dubna se uskutečnila další, již 
tradiční, vícedenní výprava. Když se u nás 
řekne Velikonoční výprava, znamená to 
setkání všech 4 oddílů našeho střediska 
v jedné chatě a několik společně strávených 
dní plných zábavy, dobrého programu a 
nakonec pořádné vyšlehání holek na 
velikonoční pondělí. Nevím, jestli se tentokrát 
proti nám spikla celá příroda, protože to, co 
nám připravila za počasí, by se dalo považovat 
za pořádnou ránu pod pás. Kdo by to byl řekl, 
že nám bude na konci dubna docela solidně 
sněžit ☺ I přes tuto nepřízeň počasí jsme ale 
dokázali společnými silami naplnit cíl výpravy, 
který spočíval ve „stvoření světa“. Postupně 
jsme tak vytvářeli vesmír a dali podobu naší 
planetě. Díky nám také vznikly hory a stvořili 
jsme rostliny, zvířata a nakonec také člověka. 
No a nakonec přišlo to nejlepší – slova se totiž 
ujaly naše pomlázky a nenašli byste holku, 
která by nedostala pořádný velikonoční 
výprask ☺. 
Kdo si toto všechno nechal ujít, teď může jen 
litovat, protože přišel o pořádný kus srandy. 
Ale mohu vás uklidnit, protože příští rok se 
bude velikonoční výprava konat znovu, tak 
můžete tentokrát vyrazit také. ☺  

Užívejte si jaro plnými doušky a těším 
se na vás v červnu u posledního čísla 

Hlásínku v tomto roce! 
 

Ahój! 


